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  فضايي بلندمدت در رتهيپوكمپ بر تثبيت حافظة
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 چكيده
از قشر غدد فوق  كليه  در طي  حاالت  هيجاني  ترشح شده كه  گلوكوكورتيكوئيدهاي  شواهد بسياري نشان مي دهند : مقدمه

 پشتي  هيپوكمپ  احتمال  نقش      ةال در ناحي  وجود گيرنده هاي  گلوكوكورتيكوئيد با تراكم  با     .   حافظه  اثر مي گذارند   ةذخير بر
  ة بررسي  اثر تعديل  فعاليت  گيرند        ،اين  تحقيق  از  هدف   .   حافظه  در اين  ناحيه  مطرح  مي سازد          ةدر ذخير را  ا  هآن

ل  يادگيري     فضايي  و تثبيت  اطالعات  تازه  آموخته  شده  در مد         ة حافظ ة  پشتي  هيپوكمپ  بر ذخير    ةناحي گلوكوكورتيكوئيد در 
 گرم  در اين     ۳۲۰ تا ۲۸۰با وزن    ) Long -Evans(موش هاي  نر نژاد النگ  ايوانز        :مواد و روش ها  . است  ماز آبي  موريس   

يك  هفته   . دو طرفه  كانول  راهنما قرار داده  شد       صورت موش ها به    پشتي  هيپوكمپ     ةابتدا روي  ناحي  . مطالعه  استفاده  شدند  
 ۱۲۰ و   ۶۰بالفاصله  و در زمان هاي      . آموزش  داده  شد  براي يادگيري فضايي،     موريس    مدل  ماز آبي  به كارگيري   با  بعد، موش    

  RU 38486ت  يا   ـبه  عنوان  آگونيس  ) ميكروليتر به  ازاي  هر طرف      ۶/۰ ميكروگرم  در    ۱/۰(دقيقه  بعد از آموزش ، دگزامتازون       
 گلوكوكورتيكوئيد به  صورت  دو طرفه  و به         ة آنتاگونيست  گيرند  به  عنوان ) زاي  هر طرف    ميكروليتر به  ا   ۶/۰ نانوگرم  در    ۳(

 مدت  زماني  كه  طول      ـ۱:   فضايي  از دو مالك  استفاده  شد      ةحافظ براي  ارزيابي  .  فوق  تزريق  شد   ةطور روزانه  به  داخل  هست    
حيوان  براي  پيدا كردن      كه   مسافتي ـEscape Latency, EL(. ۲(  پلكسي  گالس  را پيدا كند    ة  مي كشيد تا حيوان  صفح   

نتايج  نشان  مي دهد كه  تزريق  آگونيست         : يافته ها .)Lenght of Distances, LD( .  پلكسي  گالس  طي  مي كرد     ةصفح
 مي دهد  فضايي  را افزايش      ةظـ حاف ةيرـي  ذخ ـقابل  توجه   دقيقه  پس  از آموزش ، به  طور      ۶۰گلوكوكورتيكوئيد بالفاصله  و تا     

)۰۱/۰p< .(  مي دهد كاهش    ايي  را ـ فض ةظـ  حاف ةيرـني دار ذخ ـعـطور م  ت  گلوكوكورتيكوئيد به  ـبرعكس ، تزريق  آنتاگونيس
)۰۱/۰p< .(   يافته هاي : نتيجه گيري.   فضايي  نداشت   ةحافظتثبيت  از آموزش  اثرمعني داري  بر       دقيقه  بعد  ۱۲۰تزريق  داروها 

روند تثبيت  نقش  مهمي  در    در رت     پشتي  هيپوكمپ     ةناحي فوق  نشان  مي دهد كه  فعال  شدن  گيرنده هاي  گلوكوكورتيكوئيد        
 . دقيقه  بعد از آموزش  دارند۶۰تا    فضايي  حداقل ةاطالعات  تازه  آموخته  شد

 
  فضايي ، ماز آبي  موريس ةافظ، گلوكوكورتيكوئيد، هيپوكمپ ، حRU38486 دگزامتازون ،: واژگان كليدي

 
 
 

 مقدمه

بعد از آموزش   د كه  تزريق     ننشان  مي ده بسياري  شواهد  

روترانسميتري  و   وداروهاي  مؤثر بر سيستم هاي  ن          
تازه  ، ذخيرة حافظة مربوط به اطالعات        رومدوالتوري ون

اين  شواهد پيشنهاد    . آموخته  شده  را تعديل  مي كنند        
از بيشتر  هورمون ها بر حافظه      اروها و ند كه  اثر د   نمي ك

 ۱،۲،۳.طريق  دخالت  آميگدال  و هيپوكمپ  اعمال  مي شود          

مچنين مطالعات قبلي نشان داده اند كه                          ه
  فوق   ةگلوكوكورتيكوئيدها در حاالت  هيجاني  از قشر غد       

هاي  عصبي  در نقاط       فعاليت   بر مي شوند و كليوي   رها     

 بخش فيزيولوژي، دانشكدة پزشكي
 شكي   و خدمات بهداشتي  ـ درماني  سمناندانشگاه  علوم  پز

 سمنان، دانشگاه علوم پزشكي  و خدمات بهداشتي ـ:نشاني مكاتبه 
درماني سمنان، دانشكدة پزشكي، بخش فيزيولوژي، دكتر عباسعلي

 وفايي
E-mail: aavaf43@yahoo.com 
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 ۱۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد مجلة ١٣٨٢ بهار ،١ شمارة پنجم، سال
 

 

 ۳.ال  به  گيرنده هايشان  اثر مي گذارند    مختلف  مغز از طريق  اتص    

 و فوراً وارد مغز      هستند ليپوفيليك گلوكوكورتيكوئيدها بسيار 
 مستقيماً به  دو نوع  از گيرنده هاي  داخل  سلولي  خود كه            ،شده 

  ة مينرالوكورتيكوئيد و گيرند          ةگيرند عبارتند از    
ترشح   ۶. متصل مي شوند                گلوكوكورتيكوئيد
يدها در پاسخ  به  حوادث  هيجاني  دو اثر مهم            گلوكوكورتيكوئ

 به  پاسخ هاي  سريع  بدن  نسبت  به  حوادث           -۱: به دنبال  دارد 
 اخباري  ة   افزايش  حافظ  ة به  وسيل  -۲استرسي  كمك  مي كنند و     

 .به  دنبال  تحريكات  تجربي  به  پاسخ هاي  آينده  كمك  مي كنند

  هيپوكمپ  يك  ساختار     شواهد زيادي  نشان  مي دهند كه      
  مربوط  به  رويدادهاي   ة حافظ ةمهم  مغزي  است  كه  در ذخير      

 خلفي  هيپوكمپ  حاوي  تراكم       ةناحي ۷. هيجاني  شركت  مي كند  
مطالعات قبلي  . گلوكوكورتيكوئيدي است بااليي  از گيرنده هاي     

يا آنتاگونيست   اختصاصي     آگونيست  تزريق   نشان داده كه     
ذخيرة حافظه  به  داخل  هيپوكمپ     لوكوكورتيكوئيدي  گ  ةگيرند

را در مدل هاي مختلف بررسي يادگيري و حافظه تعديل               
 از طرف ديگر تزريق آگونيست گيرندة                       ۸.مي كند

هيپوكمپ  مستقيماً به داخل    ) RU 28362(گلوكوكورتيكوئيدها  
به صورت وابسته به دوز، ذخيرة حافظه را در مدل يادگيري           

هاري افزايش مي دهد و تزريق قبل از آموزش           احترازي ـ م  
  ة گلوكوكورتيكوئيد ذخير    ة اختصاصي  گيرند   گونيستآنتا

  فضايي  را در مدل  يادگيري  ماز آبي  موريس  كاهش              ةحافظ
 ۹،۱۰.مي دهد

  ةهاي  فوق  نشان  مي دهند كه  اثرات  افزايش  ذخير              يافته
احتماالً ناشي  ها  حافظه  در هيپوكمپ  توسط  گلوكوكورتيكوئيد    

به عالوه  . از فعال شدن گيرندة آنها در اين ناحيه است              
در مي دهند كه  گلوكوكورتيكوئيدها        ديگر نشان   يافته هاي   
 تقويت  طوالني     يپذيري  عصبي  و القا      تحريك  برهيپوكمپ  

كه از مكانيسم هاي اساسي در يادگيري و حافظه اند اثر          مدت   
  ۷.مي گذارند

 نقش  گلوكوكورتيكوئيدها در    ،مطالعات  بيشتر   دركنون    تا
شده   بررسي   هيپوكمپ  در مدل  يادگيري  احترازي  غير فعال         

گيرنده هاي نقش   تعيين  است ، از اين  رو هدف  از اين  مطالعه            
روند تثبيت  هيپوكمپ  در    پشتي    ة ناحي يگلوكوكورتيكوئيد

 .است  موريس  مدل  ماز آبيحافظة فضايي بلند مدت در 
 

  مواد و روش ها

 حيوانات 

از نژاد   آزمايشگاهي نر    موش سر   ۹۰در اين  مطالعه     
 گرم   ۳۲۰ تا   ۲۸۰ها ايوانز كه  در ابتداي  آزمايش      ـ   النگ 

موش ها در قفس هاي       . استفاده  شدند    ،وزن  داشتند  
 درجه  و   ۲۲چهارتايي  و در يك  اطاق  با درجه  حرارت             

 ساعت تاريكي    ۱۲يي و     ساعت روشنا   ۱۲نور طبيعي     
اختيار آنها   آزادانه  در و غذا    مي شدند و آب      نگهداري  

 .بود

 روش  جراحي  و قرار دادن  كانول 

 دقيقه  قبل  از بيهوشي  و جراحي   داروي  سولفات            ۱۰
به  صورت   )  ميلي گرم  به  ازاي  هر كيلوگرم       ۵/۰(آتروپين   

داروي  سپس  موش ها با       .  صفاقي  تزريق  شد     داخل
كه  به   ) گرم  به  ازاي  هر كيلوگرم       ميلي  ۵۰( تيوپنتال  سديم    

پس  .  بيهوش  گرديدند  ، تزريق  شد  صورت  داخل  صفاقي  
 موش  در دستگاه             ة جمجم   ،از بيهوش  شدن        

 استيل   استريوتاكسي  فيكس  شده  و دو كانول  از جنس         
  بر اساس  اطلس   )  ميلي متر ۱۰ و با طول         ۲۲  ةشمار(
 در سوراخ هاي  ايجاد شده  در        i»پاكسينوز و واتسون   «

دو طرف  مغز باالي  ناحيه  پشتي  هيپوكمپ  با     جمجمه ، هر 
 از   ميلي متر DV=۳ و   ML    ،۶-۳-= AP=±۵/۱ مختصات 

  انتراورال  ةضمناً فاصل  ۱۱. شد سطح  جمجمه  قرار داده    

و  شكل    Tپين    كانول ها با كمك  دو    . متر بود   ميلي  -۳/۳
براي  باز   .  شد اكريل  دندانپزشكي  به  جمجمه  فيكس        

نگهداشتن  كانول  از سيم  مسي  كه  به  روغن  معدني                 
  كانول  قرار مي گرفت  استفاده     درونآغشته  شده  بود و      

 بالفاصله  پس  از جراحي  براي  جلوگيري  از عفونت ،         . شد
 به  صورت  عضالني    واحد پني سيلين      ۱۵۰۰۰-۳۰۰۰۰

موش ها تا زمان  به  هوش  آمدن  در درجه            . زريق  شد  ت
بعد از پايان  جراحي      . حرارت  كنترل  شده  قرار داشتند      

 موش ها استراحت  داده  شد تا بهبود          روز به   ۷حداقل   
يابند و استرس  جراحي  از بين  برود و سپس  آزمايش              

 .انجام  گرفت 

                                                           
i- Paxinos and Watson  
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 دكتر عباسعلي وفايي، دكتر علي رشيدي پور ه هاي گلوكوكورتيكوئيدي در تثبيت حافظهنقش گيرند ۱۷

 

 

   موريس يبآ   يادگيري  فضايي  در مازةروش  مطالع

 دستگاه  

 ۲۰۰( مشكي    ة،ماز آبي  يك  مخزن  فلزي  حلقوي  با ديوار        
در اين  است  كه     ) متر ارتفاع    سانتي  ۵۵متر قطر و       سانتي 

گراد   سانتي  ة درج ۲۰متري  از آب      سانتي ۲۵تا ارتفاع    مطالعه  
 ۱۱با قطر    (سي  گالس  روشن      لكيك  سكوي  پ   . پر شده  بود   

 ۱ه با يك پايه روي كف مخزن نگهداري مي شد،          ك) متر سانتي 
هاي   سانتي متر زير سطح  آب  در مركز يكي  از چهار ربع               

شمال  غربي ، جنوب  غربي  قرار       شمال  شرقي ، جنوب  شرقي ،   
صفحة پلكسي گالس تنها وسيله براي فرار حيوان          .داده  شد 

قي  اتا. از آب بود و ضمناً در هنگام شنا كردن ديده نمي شد             
هاي   كه  ماز در آن  قرار گرفته  بود حاوي  اجسام  و عالمت               

 غيره  بود  پنجره  و ،  اضافي  تعبيه  شده  از قبيل  پوستر، قفسه        
حيوان  يك  نوار كشي  بسته  شده         ة  اطراف  سين ). ۱تصوير  (

  نور مادون  قرمز     ةكنند  به  اين  نوار يك  ديود ساطع            .بود

)LED (  متصل   ،كوچك  تعبيه  شده  بود    ة  فظيك  مح  كه  درون 
 فوق  در پشت  حيوان  قرار           ةبود به  گونه اي  كه  مجموع        

يك  دوربين  تلويزيوني  مادون       را  حيوان    حركت . مي گرفت 
 قرمز كه  در ارتفاع  دو متري  باالي  ناحيه  مركزي  مخزن  قرار           

  وارد  سيگنال  تلويزيوني  ديژيتال  . دكر مي  گرفته  بود رديابي  
 ميلي   ۱۰۰يك  سيستم  ردياب  مي شد كه  حركت  موش  را هر            

از اين  رو امكان  ثبت  دقيق  مسير شناي            .ثانيه  ذخيره  مي كرد  
 .موش  در هر بار آموزش  فراهم  مي شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمايش  ترسيمي  ماز آبي  موريس  براي  بررسي  ـ۱ تصوير
   فضايي ةحافظ

   رفرانس  فضايي  در ماز آبي ةظ حافةمطالع

 ۲۴به  منظور عادت  كردن  به  ماز          : سازش  يافتن   )الف
ها به  مدت  سه  دقيقه  در          موش  ،ساعت  قبل  از آموزش     

 .شنا مي كردند   پلكسي  گالس ةمخزن  فاقد صفح
 

 از يك     اًفدر هر بار آموزش  موش  تصاد        : آموزش  )ب 
شمال ، جنوب ،  (ي  مخزن      اصل ةطرف  يكي  از چهار نقط      

 داخل  آب  رها مي شد و سپس  شنا          به) مشرق  و مغرب   
پيدا كند    پلكسي  گالس  غير قابل  ديد را      ةمي كرد تا صفح  

 عدم  پيدا كردن  صفحه      در صورت . و روي  آن  قرار گيرد    
 ثانيه ، موش  با دست  به  طرف  صفحه  هدايت           ۶۰در مدت    

ثانيه  روي  صفحه     ۲۰ ت  تا به  مدت   مي شد و اجازه  مي ياف   
بعد از آخرين  بار آموزش ، موش  با حوله            . باقي  بماند 

 . خشك  و به  قفس  باز گردانده  مي شد

 ة روز به  فرم  حافظ    ۳در روز به  مدت        بار ۸ها   موش 
ها  در روز چهارم  موش     . رفرانس  آموزش  داده  شدند     

سي  گالس  از مخزن     ك  پل ةكه  طي  آن ، صفح   شدند   ارزيابي   
  شروع  به  داخل  آب  رها و       ةبرداشته  شد  و حيوان  از نقط     

 . ثانيه  ثبت  مي شد۶۰مدت   رفتار آن  براي 

  فضايي  از دو مالك  استفاده          ةبراي  ارزيابي  حافظ   
 :شد

 ةحيوان  صفح  كه  طول  مي كشيد تا      مدت  زماني   .١
 EL.(i ( پلكسي  گالس  را پيدا كند

  پلكسي   ةسافتي  كه  حيوان  براي  پيدا كردن  صفح        م .٢
 LD(.ii ( درگالس  طي  مي ك

 

 روش  تزريق  دارو

ميكروليتر به   ۶/۰ ميكروگرم  در      ۱/۰(دگزامتازون   
 ۳ (RU38486به  عنوان  آگونيست  يا       ) ازاي  هر طرف    

 به  عنوان )  ميكروليتر به  ازاي  هر طرف       ۶/۰نانوگرم  در   
  گلوكوكورتيكوئيد به  صورت  دو         ةيرند آنتاگونيست  گ  

 به  طور روزانه  بالفاصله  و در         ،  فوق  ةطرفه  داخل  هست  
هاي   دقيقه  بعد از آموزش  در گروه       ۱۲۰ و   ۶۰هاي    زمان

دوز داروها بر اساس  مطالعات  قبلي       . مختلف  تزريق  شد  
 Vehicleحجم  مساوي  از    ،  روه  كنترل  در گ  ۹،۷.تعيين  شد 

براي  تزريق  دارو از    . استفاده  شد )  و سالين   %۲ول   اتان(
ميلي متر كه  در داخل      ۱۲ با طول      ۲۷ ةيك  سوزن  شمار  

                                                           
i- Escape latency  
ii- Lenght of distances  
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  پلي اتيلين  به  سرنگ     ةكانول  قرار مي گرفت  و با كمك  يك  لول         
تزريق   با   . استفاده   شد   ميكروليتري  متصل  بود،   ۱۰هاميلتون   
 ثانيه  با كمك  پمپ          ۶۰ ميكروليتر در مدت          ۶/۰سرعت    

 دقيقه   ۲ه مدت   تزريق  ب  اتوماتيك  صورت  مي گرفت  و سوزن      
. كانول  باقي  مي ماند  درون  پس  زدن  مايع      براي  جلوگيري  از  

 الزم  به  ذكر است  كه  آگونيست  وآنتاگونيست                         
صد حل  گرديد و      در گلوكوكورتيكوئيد ابتدا در اتانول  صد     

تا  شد    آمده  به  تدريج  با سالين  رقيق       سپس  محلول  به  دست    
 . تقليل  يابد%۲درصد اتانول  به  

 بافت  شناسي 

براي  پي  بردن  به  محل  قرار گرفتن  كانول ، بعد از كامل                
 موش ها با دوز بااليي  از تيوپنتال         ،رفتاري آزمون هاي  شدن   
. دندبيهوش  ش )  هر كيلوگرم    يگرم  به  ازا     ميلي  ۱۰۰ ( سديم
% ۱۰ ساعت  در فرمالين      ۴۸و براي    شد   مغز آنها خارج      سپس

 ميكرومتري  تهيه  و با         ۴۰سپس  مقاطع       .قرار داده  شد    
ميزي  و زير ميكروسكوپ  نوري           اكريستال  ويولت  رنگ     

  ةحيوان هايي  كه  در آنها كانول  در هست       داده هاي . مشاهده  شد 
 سي  آماري  حذف  گرديد    مورد نظر قرار نگرفته  بود از برر         

 ).۲  تصوير(

 بررسي  آماري 

توكي تست براي نتايج  با آزمون  آماري  آناليز واريانس  و    
بررسي و مقايسة اطالعات  بين گروه هاي شاهد و مورد و              

 و آزمون غيرپارامتري من ويتني براي           tهمچنين آزمون     
ن   بي >۰۵/۰pاختالف  . مقايسة تك تك گروه ها استفاده گرديد      

گروه هاي  موردآزمايش  از نظر آماري  معني دار در نظر گرفته          
 .شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة  تزريق  كه  قرارگرفتن  دو طرفةناحيتصوير  ـ ۲تصوير 
 .در هيپوكمپ  پشتي  نشان  مي دهدرا كانول  راهنما 

 
 

 

 
 

 

 اثر تزريق  آگونيست  گلوكوكورتيكوئيد ـ ۱نمودار 
يقه  بعد از آموزش  بر تثبيت   دق۱۲۰ و ۶۰بالفاصله ، 

) الف . (در مدل  يادگيري  مازآبي موريس حافظة فضايي 
 در طي  LDانحراف  معيار ±ميانگين : محور عمودي 

وري  كه  يك  روز بعد از آموزش  اآزمايش  به  خاطر
  در مقايسه  با >p<،† ۰۰۱/۰p ۰۱/۰* انجام  شده  است ،

انحراف   ±ميانگين : محور عمودي ) ب . ( شاهدگروه 
وري  كه  يك  روز بعد آبه  خاطرآزمون  طي  ELمعيار 

 درمقايسه  * >۰۱/۰pاز آموزش  انجام  شده  است ، 
 . شاهدباگروه 

 

 يافته ها

 گروه هاي  مختلف  در بار اول            LD  و  EL آناليز
 نشان  مي دهد كه  حاكي  از     آنها  آموزش  عدم  تفاوت  بين       

داده ها ( گروه هاي  مختلف  است         همگوني  و يكنواختي    
بررسي داده ها در خصوص اثر     ).  نشان  داده  نشده  است    

داروها بر حافظة فضايي در گروه هاي مختلف نشان             
مي دهد كه تزريق آگونيست و آنتاگونيست                      

 دقيقه پس از آموزش به       ۶۰گلوكورتيكوئيد بالفاصله و    
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 دكتر عباسعلي وفايي، دكتر علي رشيدي پور ه هاي گلوكوكورتيكوئيدي در تثبيت حافظهنقش گيرند ۱۹

 

 

شاهد به  روه   گ پشتي  هيپوكمپ  در مقايسه  با      داخل ناحية    
ترتيب افزايش و كاهش معني داري در به ياداوري اطالعات            

گروه هايي كه آگونيست گرفته      . )>۰۱/۰p(ايجاد كرده است     
و ) EL(بودند، در مقايسه با گروه كنترل در مدت زمان كمتر            

توانستند سكوي پلكسي گالس را       ) LD(مسافت كوتاه تري    
آنتاگونيست دريافت  پيدا كنند در حالي كه گروه هايي كه             

و ) EL(كردند در مقايسه با گروه كنترل در مدت زمان بيشتر 
از . توانستند سكو را پيدا كنند       ) LD(مسافت طوالني تري    

 دقيقه پس از آموزش تأثير            ۱۲۰طرفي تزريق داروها       
 )>۰۵/۰p(معني داري بر روند تثبيت حافظه نداشت                   

 ).۱نمودار (
 

 بحث 

تزريق  ـ  ۱ :ازعبارت است   ين  مطالعه    مهم ترين  يافته هاي  ا  
 مستقيم  آگونيست  و آنتاگونيست  گلوكوكورتيكوئيد به  داخل        

ه   پشتي  هيپوكمپ  به  ترتيب  سبب  افزايش  و كاهش  ب              ة ناحي
مدل  در   وري  اطالعات  فضايي  تازه  آموخته  شده              اخاطر

ه  به   اين  اثرات  وابست   -۲يادگيري  مازآبي  موريس  مي شود و       
 دقيقه  پس  از آموزش  اعمال           ۶۰زمان  است  و حداقل  تا          

 .مي شود

يافته هاي  تحقيق  حاضر نشان  مي دهد كه  تغيير فعاليت             
مي تواند بر روند تثبيت و در        گيرنده هاي  گلوكوكورتيكوئيد    

. نهايت بر ذخيرة حافظة فضايي اثر تعديل كننده داشته باشد          
نشان داده است كه ناحية خلفي         از آنجا كه شواهد قبلي         

هيپوكمپ حاوي تراكم بااليي از گيرنده هاي گلوكوكورتيكوئيد       
 به احتمال قوي داروهاي تزريق شده از طريق تعديل           ۱۲است،

 . مي گذارندحافظه  اثرةفعاليت  اين  گيرنده ها بر ذخير

مبني  بر نقش      را   نتايج  اين  مطالعه  شواهد ديگري             
  ةوكورتيكوئيد هيپوكمپ  در تعديل  ذخير         گيرنده هاي  گلوك  

يافته هاي  مطالعات  قبلي  مبني  با ه  مي كنند و ي فضايي  اراة حافظ
  ة  گلوكوكورتيكوئيد هيپوكمپ  در ذخير        ةبر دخالت  گيرند    

) احترازي  غيرفعال   (ديگر مدل هاي  يادگيري          حافظه  در  
در  دف  مهم  اگر چه  هيپوكمپ  يك  ساختمان  ه      .همخواني  دارد 

ة  قشر غد   ـ تنظيم  فيدبك  منفي  محور هيپوتاالموس  ـ هيپوفيز       
 فوق  كليوي  است ، يافته هاي  مطالعات  رفتاري  و                       

 كه  اثرات         كرده اندالكتروفيزيولوژي  قبلي  پيشنهاد            
 حافظه  به  طور مستقيم  و           ةذخيربر   گلوكوكورتيكوئيدها   

ل  شواهد زيادي      براي  مثا  .  واسطه گري  مي شود   موضعي

پذيري   وجود دارد كه  گلوكوكورتيكوئيدها بر تحريك           
  خلفي   ةناحي در LTP(i(تقويت طوالني مدت     عصبي  و    

ة آنها موجب    فعال  شدن  گيرند    و هيپوكمپ  اثر مي گذارند  
البته اين اثرات به     ۷،۱۳.شوندمي  در هيپوكمپ     LTPتعديل  

 افزايش يا   صورت وابسته به دوز مي توانند به صورت        
 ۱۳،۱۴.كاهش ديده شوند

همچنين يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهند كه          
گيرنده هاي گلوكوكورتيكوئيد ناحية پشتي هيپوكمپ تا         
. زمان نسبتاً محدودي در تثبيت حافظه دخالت دارند            

خيري  آگونيست  و آنتاگونيست     أتنتايج ناشي از تزريق      
است  كه   آن   حاكي  از     دنبال  آموزش   گلوكوكورتيكوئيد به 

مدت زمان حدود   گلوكوكورتيكوئيدها در هيپوكمپ  براي      
 اطالعات  فضايي     دقيقه  بعد از آموزش  براي  تثبيت         ۶۰

نقش مؤثري در روند تثبيت       اند و پس از آن       ضروري 
اين  يافته ، گزارش هاي  قبلي  مبني  بر نقش  كوتاه           . ندارند

 هيپوكمپ  در   ة   در ناحي  را   مدت  گلوكوكورتيكوئيدها     
 ۶.نمايد  حافظه  تأييد مي ةذخير

 است  كه    قبلي  نشان  داده   از طرفي نتايج مطالعات       
سيستم  بتاآدرنرژيك  هيپوكمپ  نقش  مهمي  در وساطت          

تزريق   و     حافظه  دارند  ة بر ذخير  هاگلوكوكورتيكوئيد اثر
وكمپ   پشتي  هيپةآنتاگونيست  بتاآدرنرژيك  به  داخل  ناحي

 ناشي  از اثر سيستميك  يا داخل  هيپوكمپ        ظة  افزايش  حاف 
 بر اين  اساس         ۱۳.مي كندمهار   گلوكوكورتيكوئيد را     

  ة مشاهده  شد     پيشنهاد مي شود كه  اثرات              
  حاضر  ة حافظه  در مطالع   ةگلوكوكورتيكوئيدها بر ذخير  

 مي تواند از طريق  فعال  شدن  سيستم  بتاآدرنرژيك  در           
داده شواهد قبلي  نشان       همچنين   .احيه  اعمال  شود  اين  ن 

  پشتي  هيپوكمپ  در وساطت  اثرات                   ةكه  ناحي   
ديگر مغزي    گلوكوكورتيكوئيد بر حافظه  با ساختارهاي      

تحقيقات  قبلي  مبني  بر نتايج . به  ويژه  آميگدال  تعامل  دارد  
در  را گلوكوكورتيكوئيد  ة  اين  كه  آميگدال  فعاليت  گيرند     

ديده  ۹،۱۵.اين نظر را تأييد مي كند     ،هيپوكمپ  تعديل  مي كند  
مستلزم هيپوكمپ   درون   پالستيسيتي  سيناپسي    شده كه   

 و پيشنهاد شده  است  كه        وجود يك آميگدال سالم است     
ضروري آميگدال  به  عنوان  كوفاكتور  اين  فرايند        فعاليت  

كه  شده است   ، اين احتمال مطرح      بر اين  اساس    ۶،۱۵.است
آنتاگونيست  گلوكوكورتيكوئيد  از      اثرات  آگونيست  يا    

                                                           
i- Long term potentiation (LTP)  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 6

https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-226-fa.html


 ۲۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد مجلة ١٣٨٢ بهار ،١ شمارة پنجم، سال
 

 

  قاعده اي   ة  آميگدال  به  ويژه  ناحي       ةطريق  واسطه گري  هست   
 .شودمي اعمال  بر تثبيت حافظه در هيپوكمپ جانبي  

  ة  ما نشان  مي دهد فعال  شدن  گيرند        ةبه  طور كلي  مطالع    
 روند  پوكمپ  نقش  مهمي  در   هيپشتي    ةناحي گلوكوكورتيكوئيد

اين بازي  مي كند و    تازه آموخته شدة فضايي     تثبيت  اطالعات    
 ۶۰به  طوري  كه  فعاليت  آنها تا          ،  اثر وابسته  به  زمان  است       

. تثبيت  اطالعات  ضروري  است      دقيقه  بعد از آموزش  براي       
روترانسميتري  درگير و اثرات       وبراي  تعيين  سيستم هاي  ن     

 . بيشتري  الزم  است  مطالعاتمغز تقابل  با نواحي  ديگر م

 اري  زسپاسگ

پروفسور جان بورش به سبب نظرات                 از    
كاركنان  بخش  نوروفيزيولوژي     ارزشمندشان و تمامي     

  انستيتو فيزيولوژي  پراگ  كه  در انجام  كارهاي            ةحافظ
 بودند تقدير و تشكر        عملي  و آزمايش ها هميار ما        

 .مي شود
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